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Změna č. 5 ÚPNO Polkovice svým členěním zachovává strukturu platného ÚPN obce jak
v textové, tak grafické části (v souladu s ust. § 188, odst. 3, v návaznosti na odst. 4 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších
předpisů se dokumentace změny územního plánu obce podle tohoto zákona obsahově
neupravuje). Co do rozsahu je textová i grafická část pro potřeby projednání a vydání změny
územního plánu obce podle stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů jen přiměřeně
upravena, doplněna a je rozčleněna do částí I. ZMĚNA a II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY.
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1. ÚVODNÍ ČÁST
1.1. Závaznost územně plánovací dokumentace
ÚPN je závazný pro celé katastrální území obce Polkovice a návrhové období závazné části
ÚPN, které je do roku 2015, se změnou č.5 nemění.
1 2. Účel regulativů územního rozvoje
Změnou č. 5 se nemění.
1 3. Cíle regulativů územního rozvoje
Řešením změny č.5 se nemění.
1 4. Rozsah platnosti
Řešením změny č.5 se nemění.
1 5. Hlavní zásady pro provádění stavební činnosti
Řešením změny č.5 se nemění.

2. ZÁVAZNÁ ČÁST
2.1. Úvod
Změnou č.5 se nemění regulace základních funkčních ploch.
2.2. Zásady řešení urbanistické koncepce
Zásady řešení urbanistické koncepce se nemění.
2.3. Zásady funkčního uspořádání území
Funkční uspořádání je znázorněno ve výkrese č. 2 Hlavní výkres celého katastrálního území
vč. regulace a ÚSES grafické části Změny č. 5 ÚPnO Polkovice.
PLOCHY URBANIZOVANÉ
Změnou č. 5 se ruší funkční plochy technické vybavenosti Tk:
Tk

Zařízení pro odkanalizování , ČOV

PLOCHY NEURBANIZOVANÉ
Změnou č. 5 se nemění.
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2.4. Vymezení zastavitelného území
V platném ÚPnO je vymezeno současně zastavěné území obce, které je považováno za
zastavěné území, a které bylo aktualizováno v lokalitě řešené změnou ke dni 31.5.2012.
Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně průběhu vyznačené hranice dle ÚPnO Polkovice,
v grafické části je tato aktualizace bez projevu.
2.5.Zásady řešení dopravy (výkres č. 6)
Změnou č. 5 se nemění koncepce řešení dopravy.
2.6.Zásady řešení technické infrastruktury a nakládání s odpady
a) Zásobování vodou (výkres č. 4)
Změnou č. 5 se nemění.
b) Likvidace odpadních vod (výkres č. 4)
Změnou č. 5 se původní text:
Splašková kanalizace bude zaústěna do navrhované ČOV Polkovice, která bude situována pod
zastavěným územím obce, na levém břehu Polkovického potoka. Recipientem ČOV bude řeka
Valová. OP ČOV je navrhováno 100 m od souvislé obytné zástavby.
nahrazuje textem:
Je navržena oddílná stoková síť. Navrhované stoky budou odvádět pouze splaškové odpadní
vody. Nová splašková kanalizace, tvořená gravitačními a tlakovými stokami bude napojena na
novou kanalizaci v obci Uhřičice. Stoková síť obce Polkovice bude propojena se stokovou sítí
obce Oplocany a Lobodice. Odpadní vody budou společně přivedeny přes obec Uhřičice tlakovou
stokou do městské kanalizace Kojetína a čištěny na ČOV Kojetín.
c) Energetika (výkres č. 5)
Změnou č. 5 se nemění.
d) Spoje (výkres č. 5)
Změnou č. 5 se nemění.
e) Zásobování teplem
Změnou č. 5 se nemění.
f) Nakládání s odpady
Změnou č. 5 se nemění.
2.7. Zásady řešení ÚSES a zeleně ( výkres č. 2 a 9)
Změnou č. 5 se nemění zásady řešení ÚSES.
2.8. Limity území
Změnou č. 5 se ruší navržené ochranné pásmo navrhované ČOV 100 m.
Ostatní limity využití území ani záplavové území se změnou č.5 nemění.
Území řešené změnou č. 5 je zájmovým územím Ministerstva obrany ČR.
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Beze změny.

PŘÍLOHA Č.1 K ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚPN: VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
Veřejně prospěšné stavby jsou znázorněny ve výkrese č. 8 Veřejně prospěšné stavby grafické
části Změny č. 5 ÚPnO Polkovice.
Změnou č. 5 ÚPnO Polkovice se nahrazují veřejně prospěšné stavby kanalizace:
4. Navrhovaná kanalizace:


páteřní výtlak splaškových odpadních vod



výtlak splaškových odpadních vod



splašková kanalizace



čerpací stanice odpadních vod.

Ostatní veřejně prospěšné stavby se změnou č. 5 nemění.

PŘÍLOHA Č.2 -REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY ZASTAVITELNÉHO
A NEZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
A. PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
Změnou č. 5 se mění text názvu ploch technické vybavenosti, který nově zní:
6. Plochy technické vybavenosti ( Tp )
Ostatní regulační podmínky pro plochy zastavitelného území se změnou č. 5 nemění.

B. PLOCHY NEZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
Změnou č. 5 se nemění regulační podmínky pro plochy nezastavitelného území.
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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.1. Důvody zadání, základní cíle zpracování
Předmětem zakázky je vypracování změny č.5 územního plánu obce Polkovice ve smyslu
stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Změna je zpracována na základě schváleného
Zadání
1.2. Územně plánovací podklady a dokumentace
- Zadání změny č. 5 ÚPnO Polkovice
-

ÚPnO Polkovice, ve znění pozdějších změn

1.3.Průběh zakázky
Zastupitelstvo obce Polkovice v souladu s platnou legislativou schválilo dne 28.11.2011
pořízení změny č. 5 územního plánu obce Polkovice, kterou bude nově navržen způsob
odkanalizování obce.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva byl vypracován návrh zadání změny ÚPN. Zadání bylo
projednáno a po projednání předloženo Zastupitelstvu obce ke schválení.
Zastupitelstvo obce Polkovice dne 23.4.2012 schválilo zadání změny, které neobsahovalo
požadavek na zpracování konceptu a na základě toho je návrh změny vypracován.
Zpracovaná dokumentace návrhu změny je v souladu se schváleným zadáním. Jednotlivé
požadavky ze zadání jsou zapracovány do návrhu změny, a lze je považovat za splněné. Obsahová
náplň změny vychází z prováděcí vyhlášky č.500/2006 Sb. přílohy č.7 a je zpracována přiměřeně
k rozsahu řešení, za respektování struktury platného ÚPnO Polkovice.

B. ŘEŠENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
1.VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
1.1. Prostorové umístění
Změnou č.5 se nemění.
1.2. Dopravní systémy
Změnou č.5 se nemění.
1.3.Zastavitelnost území , hranice SZÚ
V grafické části změny územního plánu jsou vyznačeny hranice současně zastavěného území,
které je v souladu s ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů
považováno za zastavěné území a je aktualizováno podle ust. § 58 tohoto zákona ke dni
zpracování změny, tj.k 31.5.2012. Tato aktualizace je beze změny průběhu hranice.
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1.4. Širší vztahy
Soulad s Politikou územního rozvoje:
Politika územního rozvoje České republiky 2008, která byla schválena usnesením vlády ČR
č. 929 ze dne 20.7.2009, nestanovuje konkrétní úkoly pro územní plánování ovlivňující řešení
Změny č.5 ÚPnO Polkovice.
Soulad s ÚPD vyššího územního celku:
Ze Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR) Olomouckého kraje, vydaných Zastupitelstvem
Olomouckého kraje dne 22.2.2008 usnesením č. UZ/21/32/2008, ve znění aktualizace č. 1 Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne
22.04.2011 usnesením č. UZ/19/44/2011, nevyplývají zvláštní požadavky na řešení Změny č. 5
ÚPnO Polkovice. Změnou č. 5 ÚPnO Polkovice nejsou dotčeny plochy a koridory nadmístního
významu ani jiné veřejné zájmy nadmístního významu dle ZÚR OK.
Ze ZUR vyplývá doporučení při návrhu odkanalizování v územních plánech obcí vycházet
z aktuálních změn plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (PRVKOK).
Vzhledem k tomu, že obec požadovala jiné řešení oproti navrhovanému PRVKOKu, podala
žádost o jeho úpravu Krajskému úřadu OK.
Ostatní širší vztahy:
Změna č.5 je řešena v návaznosti na sousedící obce. Stoková síť obce Polkovice bude
propojena se stokovou sítí obce Oplocany a Lobodice. Odpadní vody budou společně přivedeny
přes obec Uhřičice tlakovou stokou do městské kanalizace Kojetína a čištěny na ČOV Kojetín.

2. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
2.1. Přírodní a krajinné podmínky v řešeném území
Změnou č.5 se nemění.
2.2. Klimatické poměry
Změnou č.5 se nemění.
2.3. Půdní a hydrologické poměry
Změnou č.5 se nemění.
2.4.Demografické podmínky
Změnou č.5 se nemění.
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3. URBANISTICKÁ KONCEPCE
3.1. Místní údaje
Změnou č.5 se nemění.
3.2. Historický vývoj
Změnou č.5 se nemění.
3.3. Charakter zástavby obce
Změnou č.5 se nemění.
3.4. Stavební kultura a požadavky památkové péče
Změnou č.5 se nemění.
3.5.Přehled a charakteristika zastavitelných ploch
3.5.1. Plochy pro obytnou zástavbu: – změnou č.5 se nemění
3.5.2. Plochy pro občanskou vybavenost, podnikatelské aktivity a služby – změnou č.5 se
nemění
3.5.3. Plochy pro výrobu včetně zemědělské – změnou č.5 se nemění
3.5.4. Plochy pro sport a rekreaci – změnou č.5 se nemění
3.5.5. Plochy veřejné a krajinné zeleně – součástí řešení změny je i změna funkčního využití
plochy krajinné zeleně u ČOV, která byla v ÚPnO zakreslena jako stávající avšak dle doplňujících
průzkumů se tato zeleń v místě nenachází a je proto plocha zařazena do ploch orné dle skutečného
stavu.
3.6.Plochy zastavitelného území
Změnou č. 5 se nemění, nové plochy zastavitelného území nejsou navrhovány.

4. FUNKČNÍ ČLENĚNÍ PLOCH
Navrhovaným řešením dojde ke změně funkčního využití z plochy vymezené v ÚPnO
Polkovice jako plocha Tk (zařízení pro odkanalizování ČOV) a Kz (krajinná zeleň) na plochu P
(orná půda).
4.1. Plochy urbanizované
Změnou č. 5 se ruší funkční plochy technické vybavenosti Tk:
Tk

Zařízení pro odkanalizování , ČOV
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4.2. Plochy neurbanizované
Změnou č. 5 se nemění. Lokalita řešená změnou bude zařazena do ploch stávající orné půdy
(P).

A. URBANIZOVANÉ PLOCHY
Změnou č. 5 se mění text názvu ploch technické vybavenosti, který nově zní:
6. Plochy technické vybavenosti ( Tp )
Ostatní regulační podmínky pro urbanizované plochy se změnou č. 5 nemění.

B. NEURBANIZOVANÉ PLOCHY
Změnou č. 5 se nemění regulační podmínky pro neurbanizované plochy.

5. EKONOMICKÝ POTENCIÁL
Změnou č.5 se nemění.

6. LIMITY ÚZEMÍ
6.1

Výstavba a infrastruktura – změnou č.5 se ruší ochranné pásmo navrhované ČOV 100 m

6.2

Vytváření a ochrana zdravých životních podmínek - změnou č.5 se nemění

6.3

Ochrana přírody a krajiny- změnou č.5 se nemění

6.4

Péče o památky - změnou č.5 se nemění

6.5.

Zvláštní zájmy - území řešené změnou č.5 je zájmovým územím Ministerstva obrany ČR.

7. OCHRANA KRAJINY A ŘEŠENÍ MÍSTNÍHO ÚSES
Ochrany krajiny se řešení změny č.5 nedotkne

8. OBČANSKÁ VYBAVENOST
Změnou č.5 se nemění.

9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Lokalita řešená změnou č.5 vzhledem ke svému rozsahu a charakteru neovlivní životní
prostředí obce.

10. SPORT A REKREACE
Změnou č.5 se nemění.
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11. DOPRAVA
Změnou č.5 se nemění koncepce dopravy.

12. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Změnou č.5 se nemění koncepce zásobování vodou.

13. ODKANALIZOVÁNÍ
Změnou č.5 se mění koncepce odkanalizování obce, nadále je navrhována oddílná stoková síť.
Navrhované stoky budou odvádět pouze splaškové odpadní vody. Nová splašková kanalizace,
tvořená gravitačními a tlakovými stokami bude napojena na novou kanalizaci v obci Uhřičice.
Stoková síť obce Polkovice bude propojena se stokovou sítí obce Oplocany a Lobodice. Odpadní
vody budou společně přivedeny přes obec Uhřičice tlakovou stokou do městské kanalizace
Kojetína a čištěny na ČOV Kojetín.
Na ČOV Kojetín bude přivedeno z obce Polkovice 650 ekvivalentních obyvatel (EO).
Průměrná denní produkce splaškových odpadních vod v obci Polkovice je uvažována 86,0
m3.den-1
Průměrná roční produkce splaškových odp. vod v obci Polkovice je předpokládána 31.390,0
m .rok-1
3

Stoková síť Polkovice
Celková délka stokové sítě v obci Polkovice:
Polkovice

[m]
6 882,0
3 358,0
2 140,0
1 218,0
3 524,0
157,5
183,0
3 183,5

CELKOVÁ DÉLKA STOKOVÉ SÍTĚ
z toho gravitační stoková síť
z toho PP DN 250 mm
z toho PP DN 300 mm
z toho tlaková stoková síť
z toho PE De 63 mm
z toho PE De 90 mm
z toho PE De 125 mm
Celkový počet čerpacích stanic (ČS) v obci Polkovice:

Polkovice

CELKOVÝ POČET ČERPACÍCH STANIC (ČS)
z toho malých ČS (max. pro 2 nemovitosti)
z toho středně velkých ČS (pro 3 až 10 nemovitostí)
z toho velkých ČS (pro 11 až 100 nemovitostí)
z toho velmi velkých ČS (nad 100 nemovitostí)
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14. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Změnou č.5 se nemění koncepce zásobování plynem.

15. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Změnou č.5 se nemění.

16. VODNÍ TOKY A NÁDRŽE
Změnou č.5 se nemění.

17. TKO
Změnou č.5 se nemění.

18. ENERGETIKA
Změnou č.5 se nemění koncepce energetických rozvodů v obci.

19. SPOJE
Změnou č.5 se nemění .

20. PŘÍLOHA CO
Změnou č.5 se nemění .
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VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF (TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST)
1. Úvod :
Změnou č.5 se nemění
2. Charakteristika ZPF v řešeném území
Změnou č.5 se nemění

3. Vyhodnocení záboru ZPF ve smyslu vyhlášky č.13/94 Sb.
Navrhovaným řešením se vrací do ZPF plocha územním plánem navrhované ČOV:
-

lokalita č. T1 (technická infr.) na p. č. 231 o výměře 0,072 ha (I. třída ochrany ZPF).

Zábor PUPFL nebude navrhovaným řešením změny č.5 dotčen.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (TEXTOVÁ A TABULKOVÁ
ČÁST)
Změnou č.5 se nemění
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